
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Змін до Програми економічного і соціального розвитку

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

1. Інформація про замовника
Виконавчий  комітет  Лиманської  міської  ради  Донецької  області

вул.  Незалежності,  46,  м.  Лиман,  Лиманська  міська  територіальна  громада,
Краматорський район, Донецька область, 84401, код ЄДРПОУ 38068238.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з
іншими документами державного планування

Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської  об’єднаної
територіальної  громади  на  2021  рік,  із  запропонованими  до  неї  змінами  (далі  -
Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються
пріоритетні  напрями  економічного  і  соціального  розвитку,  підвищення  стандартів
життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної
доступності  публічних  послуг,  підтримки  ініціатив  малого  бізнесу  та  створення
позитивного іміджу Лиманської міської територіальної громади.

Програму  розроблено  з  урахуванням  програмних  документів,  які  діють  на
державному та регіональному рівнях, а саме:
•Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого
розвитку України на період до 2030 року»;
•Державна  Стратегія  регіонального  розвитку  на  2021-2027  роки,  затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695;
•Стратегія  розвитку  Донецької  області  на  період  до  2027  року  та  План  заходів  з
реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027
року, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-20.

Головною метою Програми визначено забезпечення розвитку  громади шляхом
створення  необхідних  умов  для  структурних  зрушень  в  економіці,  ефективного
використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, підвищення зайнятості
населення,  формування  позитивного  іміджу  Лиманської  міської  територіальної
громади, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підвищення
добробуту та стимулювання гармонійного розвитку населення.

Стратегічні цілі Програми:
1.Оновлена, конкурентно спроможна економіка.
2.Якість життя та людський розвиток.
3.Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів.  
4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування. 



Виконання  Програми  здійснюватиметься  в  межах  реальних  фінансових
можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

Враховуючи викладене,  з  метою посилення позитивного  впливу на  розвиток
житлового господарства та комунальної інфраструктури, охорони здоров’я, культури і
туризму,  підтримки  сім’ї,  дітей  та  молоді,  соціального  захисту  населення,  сфери
автотранспорту виникла необхідність внесення змін до Програми. 

Зміни, що вносяться до Програми, передбачають внесення додаткових заходів,
зміни назв заходів, уточнення сум та джерел фінансування (додаються).

3. Інформація, якою мірою зміни до документа державного планування
визначають умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких

законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у
тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або

розміщення ресурсів)
Внесені зміни до Програми охоплюють такий вид господарської діяльності як:

розвиток житлового господарства та комунальної інфраструктури, охорони здоров’я,
культури і туризму, підтримки сім’ї, дітей та молоді, соціального захисту населення,
сфери автотранспорту.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття
рішень про провадження планової діяльності, визначеної частинами другою і третьою
статті 3.

Даний документ  державного планування (зміни до Програми)  не    передбачає  
реалізацію  видів  діяльності  або  об'єктів,  щодо  яких  законодавством  передбачено
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Виконання  змін  передбачатиме  реалізацію  нової  (додаткової)
діяльності,  не  передбаченої  у  документі  державного
планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення
процедури оцінки впливу на довкілля

ні

Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у 
документі державного планування діяльності, щодо якої 
законодавством передбачено здійснення процедури оцінки 
впливу на довкілля:
характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності2;
місця провадження (розташування);
умов здійснення діяльності;
виділених природних та/або матеріальних ресурсів.

ні



Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у
документі державного планування діяльності, яка не підлягала
оцінці  впливу  на  довкілля  та  яка  внаслідок  таких  змін
вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля

ні

4. Ймовірні наслідки:
для довкілля, у тому числі для здоров'я населення
Виконання  стратегічної  екологічної  оцінки  передбачає  аналіз  та  оцінку

ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі
компоненти  довкілля  (ґрунти,  поверхневі  та  підземні  водні  ресурси,  атмосферне
повітря,  рослинний  та  тваринний  світ),  соціально-економічні  умови  розвитку
території, а також на здоров’я населення.

Реалізація запропонованих змін до Програми не несе ймовірних     наслідків   для
таких  складових  навколишнього  природного  середовища  як  водні  ресурси,  ґрунт,
ландшафт та біорізноманіття.

для територій з природоохоронним статусом:
Ймовірні наслідки від  об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно

змін  до  Програми,  на  території  з  природоохоронним  статусом (об'єктів  природно-
заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі) відсутні.

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення
Зважаючи на географічне положення територій, на яких запланована реалізація

заходів і проєктів Програми, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для
довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо зміни
до документа державного планування не буде затверджено

Зважаючи  комплексність  рішень  змін  до  Програми,  що  обумовлюється
необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів
соціальної,  рекреаційної  та  комунікаційної  діяльності,  здійснюється  розгляд
виправданих альтернатив планованих рішень.

Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дані
зміни до Програми не затверджуються.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що
використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є  заходи та проєкти Програми та
прогноз потенційного впливу їх на стан довкілля та здоров’я населення.

Запропоновані зміни до програми є незначними і не несуть ймовірних наслідків
для стану довкілля та здоров’я населення.



7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та
пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного

планування 
Необхідність перегляду або внесення змін до затверджених заходів:

Не передбачається.
Необхідність  перегляду  або  внесення  змін  до  заходів,  передбачених  для

здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для
довкілля, у тому числі для здоров'я населення:
Не передбачається.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Звіт  про  СЕО  складається  відповідно  до  статті  11  Закону  України  «Про

стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проєктних рішень з
урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. 

Враховуючи  те,  що  запропоновані  зміни  до  Програми  економічного  і
соціального розвитку  Лиманської  об'єднаної  територіальної громади на 2021 рік є
незначними  та  те,  що  до  Програми  раніше  здійснювалася  стратегічна  екологічна
оцінка, пропонується не здійснювати стратегічну екологічну оцінку цих змін. 
 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, строки їх подання
Зауваження  і  пропозиції  до  Заяви  про  визначення  обсягу  стратегічної

екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку Лиманської
об'єднаної  територіальної громади на 2021 рік, подаються до  виконавчого комітету
Лиманської  міської  ради за  адресою:  Донецька  область,  Краматорський  район,
Лиманська міська територіальна громада, м. Лиман, вул. Незалежності, 46, 84401, aбо
на електронну адресу:  rada  @  krliman  .  gov  .  ua   з темою листа «До заяви про визначення
обсягу СЕО». Відповідальна особа:  Муравльова Олена Миколаївна. Контактні дані:
телефон +380(6261)41368, +380(6261)41682.

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування
Заяви  про  визначення  обсягу  стратегічної  екологічної  оцінки  змін  до  Програми,
економічного і соціального розвитку  Лиманської об’єднаної територіальної громади
на 2021 рік, тобто до  17 червня  2021 року. Пропозиції та зауваження, подані після
встановленого терміну, не розглядаються.



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

В пункті 1 стовпчики 6,9,13 викласти в новій 

редакції:

1 Організація спільних заходів з  міськими дитячими та 

молодіжними громадськими організаціями, 

молодіжними центрами, скаутськими клубами, 

осередками, Молодіжною радою Лиманської ОТГ 

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

128,0 128,0 Кількість осіб, що буде 

охоплено заходами, осіб

6400

В пункті 2 стовпчики 6,9 викласти в новій 

редакції:

2 Організація та участь молоді у заходах щодо реалізації 

молодіжної політики

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

45,0 45,0 Кількість осіб, що буде 

охоплено заходами, осіб

500

В пункті 5 стовпчики 3,6,9,12,13 викласти в новій 

редакції:

5 Закупівля обладнання та інвентарю для молодіжних 

центрів та наметових таборів

Протягом 

року

Управління освіти, 

молоді та спорту

27,0 27,0 Кількість інвентарю та 

обладнання, одиниць

22

Пункти 3,4,6 виключити з заходів розділу

Інше завдання: сприяти пошуку та 

залученню фінансових та інших ресурсів з 

різних джерел, необхідних для надання 

соціальних послуг на рівні громади

Секретар міської ради                                                                                                                                                                          Н. В. Ляшко

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника

значення 

показника

Додаток 1

до рішення міської ради

______________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.12 «Підтримка сім'ї, дітей  та молоді» Програми економічного  і соціального  розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ і назва завдання Стратегії розвитку 

Донецької області на період до 2020 року 

або стратегії розвитку міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст,

районів, 

ОТГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13. Проведення передпроектних робіт з 

аналізу джерел та систем 

теплопостачання з наданням 

рекомендацій щодо впровадження 

заходів з енергозбереження закладів 

КНП «ЦПМСД» Лиманської міської 

ради

Протягом 

року

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

6,8 6,8 Кількість об'єктів 1

14. Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт 

котельні амбулаторії ЗПСМ смт. 

Зарічне КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради

Протягом 

року

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

48,4 48,4 Кількість ПКД, од. 1

15. Виготовлення проектно-

кошторисної документації по 

об’єкту «Капітальний ремонт 

котельні амбулаторії ЗПСМ с. Нове 

КНП «ЦПМСД» Лиманської міської 

ради

Протягом 

року

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

48,4 48,4 Кількість ПКД, од. 1

Зміни до заходів розділу 2.13 «Охорона здоров'я» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

до рішення міської ради

______________№___________

Додаток 2

Очікуваний 

результатВитрати на реалізацію, тис.грн.

найменування показника
значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін 

виконання 
Виконавець

у тому числі за рахунок коштів:

Всього
Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів
підпри-

ємств

інших 

джерел

Доповнити пунктами 13-15 такого змісту:

2.2.1. Підвищення якості 

і загальної доступності 

медичних послуг у містах 

та сільській місцевості



Інше завдання: 

забезпечення хворих на 

ВІЛ-інфекцію і СНІД  та 

профілактика ВІЛ-

інфекції

1. Придбання тест/систем, реактивів 

та систем відбору крові задля 

добровільного консультування і 

тестування на ВІЛ-інфекцію 

населення і вагітних

Протягом 

року

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ".,КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради  

333,38 333,38 Довести скрінінгове 

дослідження на ВІЛ-

інфекцію, охоплення ДКТ 

(оплата послуг обстеження, 

придбання предметів 

медичного призначення для 

обстеження), кількість осіб

5404

Інше завдання: 

забезпечення хворих на 

ВІЛ-інфекцію і СНІД  та 

профілактика ВІЛ-

інфекції

4. Забезпечення молочними сумішами 

дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів

Протягом 

року

КНП 

"Лиманська 

ЦРЛ".,КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради  

30,80 30,80 Кількість дітей, що буде 

забезпечено молочними 

сумішами

6

4. Слуховими апаратами в тому числі: Протягом 

року

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

312,5 312,5 Кількість осіб, що буде 

забезпечено слуховими 

апаратами

7

забезпечення дорослих Протягом 

року

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

17,2 17,2 Кількість осіб, що буде 

забезпечено слуховими 

апаратами

4

забезпечення дітей Протягом 

року

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

295,3 295,3 Кількість осіб, що буде 

забезпечено слуховими 

апаратами

3

Інше завдання: 

забезпечення дітей, 

хворих на 

фенілкетонурію

1. Продуктами лікувального 

харчування

Протягом 

року

КНП 

"ЦПМСД" 

Лиманської 

міської ради

253,9 253,9 Кількість дітей, що будуть 

забезпечені харчуванням

1

Секретар міської ради Н. В. Ляшко

Стовпчики 6, 9 пункту заходів 1, 4 викласти в такій редакції:

Стовпчики 6, 9 пункту заходів 4 викласти в такій редакції:

Інше завдання: 

забезпечення пільгової 

категорії населення

Стовпчики 6, 9 пункту заходів 1 викласти в такій редакції:



обласно

го

бюджет

у

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.3.1. Підвищення доступності культурних послуг 1.
Організація та проведення культурно-масових заходів (фестивалі, 

концерти, свята, ювілеї, вечори, виставки тощо)

протягом 

року

Відділ культури 

і туризму 

Лиманської 

міської ради
884,00 884,00

Кількість культурно-

масових заходів
76

2 528,24 1 939,71 588,53

Секретар міської ради

Стовпчики 6 та 9 пункту заходу 1 викласти в новій редакції:

Рядок «Всього» викласти в новій редакції

Н. В. Ляшко

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 3

до рішення міської ради

______________ № ________

Зміни до заходів розділу 2.15 «Культура і туризм» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ і назва завдання Стратегії розвитку Донецької 

області на період до 2020 року або стратегії 

розвитку міста (району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконання 
Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст і 

районів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

В п. 2 заходів стовпчик 6, 8,13 

викласти в новій редакції

2.2.3. Посилення профілактичних 

заходів з упередження 

захворюваності населення  

2
Впровадження механізму 

часткового відшкодування 

вартості путівки до дитячих 

закладів оздоровлення Донецької 

області для дітей, що 

виховуються в сім“ях з дітьми та 

впровадження механізму 

повного відшкодування вартості 

путівки до дитячих закладів 

оздоровлення Донецької області 

для дітей ,які потребують 

особливої уваги та підтримки

Протягом 

року
УСЗН 932,1 332,1 600,0 Кількість пільговиків, осіб 55

«Всього по розділам» викласти 

в новій редакції 216074,03 208408,83 960,50 6704,70

Секретар міської ради                                                                         Н. В. Ляшко

Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 4

до рішення міської ради

____________№_________

Зміни  до заходів розділу 2.18. «Соціальний захист населення»  Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік 

Завдання
№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.



облас-

ного

бюджету

бюджету

міст,

районів, 

ОТГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Забезпечення якісного управління 

житловим фондом та поліпшення 

умов проживання мешканців

1.2 Поточний ремонт житлового фонду

додати пункт 1.2.4

1.2.4

Експертне обстеження (технічне 

діагностування) ліфтів пасажирських 

(до 10 зупинок) м.Лиман Донецької 

області

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
24,558 24,558

Кількість 

обстежень, 

од.

12

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
378,954 0,000 0,000 228,954 0,000 150,000

4.

Забезпечення реалізації заходів з 

капітального ремонту та 

реконструкції водопровідно-

каналізаційного господарства

в пункті 4.4 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

№ і назва 

завдання 

Стратегії 

розвитку 

Донецької 

області на 

період до 2027 

року або 

стратегії 

розвитку міста 

(району, ОТГ)

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Всього
Держав-

ного

бюджету

Додаток  5

до рішення міської ради

__________ № ________

місцевих бюджетів

у тому числі за рахунок коштів:

підпри-

ємств

інших 

джерел

Очікуваний 

результат

найменуван

ня 

показника

значення 

показника

Зміни до розділу 2.20 "Житлове господарство та комунальна інфраструктура" Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Виконавець

Термін

виконан-

ня 

Зміст заходу
№

з/п



4.4
Утримання мереж водопостачання та 

каналізації Лиманської ОТГ

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради, КП 

"Лиманська 

СЄЗ", КП 

"Компанія "Вода 

Донбасу" 

Лиманське 

ВУВКГ

760,114 760,114
 Кількість 

мереж, км
40,5

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
3990,080 0,000 0,000 3990,080 0,000 0,000

5.
Благоустрій територій населених 

пунктів

5.1.

Утримання та ремонт дорожньо-

мостового господарства 

(комунального значення)

додати пункт 5.1.11

5.1.11

Проведення досліджень та розробка 

схем організації дорожнього руху по 

вул.Пушкіна (3,0 км) в м.Лиман 

Донецької області

Протягом 

року

КП "Лиманський 

Зеленбуд"
89,600 89,600

Кількість, 

схем
1

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
20353,478 0,000 0,000 20353,478 0,000 0,000

5.2.
Утримання, ремонт та будівництво 

об’єктів зовнішнього освітлення

в пункті 5.2.3 стовпчики 6,9 

викласти в новій редакції

5.2.3
Утримання зовнішнього освітлення 

сіл та селищ Лиманської ОТГ 

Протягом 

року

КП "Лиманська 

СЄЗ"
691,729 691,729

Кількість 

мереж, км
1,586

Рядок "Всього" викласти в 

новій редакції
7888,070 0,000 0,000 7888,070 0,000 0,000

Рядок "Всього благоустрій" 

викласти в новій редакції
41671,429 0,000 0,000 41671,429 0,000 0,000

Рядок "Всього за Програмою" 

викласти в новій редакції
56729,942 0,000 0,000 55412,882 577,390 739,670

Секретар міської ради Н. В. Ляшко

3.2.3 

Поліпшення 

житлових умов 

населення



обласного

бюджету

районний 

(міський, 

селищний, 

сільський) 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 Задоволення потреб 

громадян у 

доступних, якісних і 

безпечних 

перевезеннях

1 Оплата компенсації за надання послуг із перевезення 

пасажирів міським пасажирським транспортом 

загального користування у місті Лиман (згідно 

рішення міської ради від 18.03.2021 №8/6-711 "Про 

затвердження Методики розрахунку компенсації за 

надання послуг, що становлять загальний 

економічний інтерес-перевезення пасажирів міським 

пасажирським транспортом загального користування 

у місті Лиман")

Протягом 

року

Виконавчий 

комітет 

Лиманської 

міської ради

920,708 920,708 Оплата компенсації за надання послуг із 

перевезення пасажирів міським 

пасажирським транспортом загального 

користування у місті Лиман

Рядок «Всього» викласти в новій редакції 920,708 920,708

Зміст заходу
Термін

виконання 
Виконавець

інших 

джерел
найменування показника значення показника

Додаток 6

до рішення міської ради

__________ № ________

Зміни до розділу 2.29. «Інші заходи у сфері автотранспорту» Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії розвитку 

міста (району, ОТГ)

№

з/п

в пункті 1 стовпчик 6,9 викласти у новій редакції

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. В. Ляшко

Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний 

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств


